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Brněnské oko se zavřelo. Pořad
placený městem není kde vysílat
Po změně názvu zmizelo z programu televizní
stanice Prima regionální vysílání. Brněnský magistrát
tak například musí řešit, co bude s pořadem Brněnské
oko. Za jeho vysílání platilo město 50 tisíc korun týdně.
BRNO Každý čtvrtek přesně v 17.40
si mohli lidé z Brna a jižní Moravy
naladit na televizi Prima pořad Brněnské oko, který přinášel zprávy
o dění ve městě a na brněnské radnici. O novinkách v kraji se dozvídali také v Minutách z regionu či cestovatelském průvodci Kam jdeš.
Pořady pro Primu podle smlouvy
vyráběla Regionální televizní agentura Brno (RTA Brno), které Prima
poskytovala prostor ve vysílání. Od
Nového roku však lidé žádný jejich

pořad nenaladí. S novým názvem
Prima Family totiž televizní stanice
veškeré regionální vysílání zrušila,
přestože výroba pořadů je stále zaplacená a měla podle licence nadále pokračovat.
O dalším osudu regionálního vysílání na Prima Family budou nyní
rozhodovat soudy. „My jsme se nijak neprovinili a přitom máme licenci, kterou nemůžeme naplňovat. Budeme se bránit soudní cestou a budeme požadovat i odškod-

nění. Začala nám totiž nabíhat nemezi Prima Family a RTA dopadnávratná škoda,“ vysvětlil výkonný
nou.
ředitel RTA Pavel Zuna.
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la pro Brno na zakázku za necelých
vygradovala na Nový
padesát tisíc korun týd„Od Nového roku
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něnského studia RTA Brno Ladislav
něj odehrálo tak rychle, že na jednáŠustr.
ní s magistrátem přijde řada až
Dvacet minut regionálního zpradnes. „Zatím opravdu nemáme žádvodajství, které RTA Brno každý
né oficiální stanovisko, že by se měl
den vysílala, se tak nyní přestalo vypořad přestat vysílat. Ale počítáme
rábět. A všichni čekají, jak jednání
s tím, že změny zřejmě nastanou,“

konstatovala mluvčí magistrátu
Soňa Haluzová. Na čem se však magistrát s výrobcem pořadu dohodne podle ní nelze předvídat.
RTA se také obrátila na Radu pro
rozhlasové a televizní vysílání, Český telekomunikační úřad i na Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže,
aby zasáhly. Argumentuje zejména
tím, že původní celoplošnou licenci získala televize právě díky spojení s regionálními vysilateli. A že právě tehdejší licenční podmínky zajišťují regionálním televizím přístup
do jejího vysílání do roku 2018.
Podle televize Prima to ale není
pravda, na RTA proto podala trestní oznámení a žalobu.
Zuzana Taušová
s využitím ČTK

Vědci marně
pátrají v Podyjí
po třinácti druzích
zvířat a rostlin
ZNOJEMSKO (ČTK) Národní park
Podyjí na Znojemsku byl sice vyhlášen již před dvaceti lety a za tu
dobu jej vědci podrobně po všech
stránkách zmapovali, jejich zrakům ale stále uniká třináct druhů
živočichů a rostlin.
Je sice více než pravděpodobné,
že Podyjí je jejich domovem, přesto se je v parku zatím nepodařilo,
i přes velké nasazení biologů, nalézt. Asi největším úspěchem by
bylo potvrzení výskytu kočky divoké, která nikde jinde v Česku nežije.
Na seznamu hledaných je například šakal obecný, netopýr vrápenec malý, zmije, sysel, muchomůrka císařka, sokol stěhovavý, brouk
puchýřník lékařský, ježek východní a ježek západní i četné rostliny,
které lze najít běžně v jiných chráněných lokalitách.

Kdybychom porod plánovali, nevyšel by

Z městských částí

O titul prvního miminka roku se letos v kraji dělí Eliška Macáková z Brna a Hana Skripcová, která se narodila ve Vyškově

BRNO-STŘED

LÍŠEŇ

Knihovna oslaví
narozeniny Tolkiena

Část Líšně bude ve
čtvrtek bez elektřiny

Knihovna Jiřího Mahena se v lednu rozhodla připomenout svým
čtenářům spisovatele Johna Ronalda Reuela Tolkiena, kterého proslavila především trilogie Pán prstenů. 120. výročí spisovatelova narození připadá totiž právě na tento
měsíc. Jeho dílo přiblíží lidem výstava v atriu knihovny.
(taz)

Společenost E.ON přeruší ve čtvrtek kvůli nutné údržbě svých trafostanic dodávky elektrické energie
v některých částech Líšně. Výpadek se v době od 8 do 12 dotkne zejména obyvatel ulic Ondráčkova,
Zlámanky, Jateční, Velatická a Podolská.
(pte)
BRNO-STŘED

BRNO-STŘED

Kalendář představí
slavné otce i s dětmi

Představení podle
Čapka zahrají čtyřikrát
Celkem čtyřikrát během tří dnů
uvede divadlo Polárka v Tučkově
ulici představení Z jedné a druhé
kapsy. Hru inspirovanou slavnými
povídkami spisovatele Karla Čapka nabídne od zítřka do pátku
vždy v 9.30 hodin, ve čtvrtek navíc
také v 19 hodin.
(pte)

V galerii Masarykova onkologického ústavu představí pozítří kalendář s názvem Největší zázemí pro
dítě je zdravý táta. Před objektiv brněnského fotografa Petra Šebla se
společně se svými dětmi postavila
řada známých mužů, například herec Ivan Trojan nebo olympijský vítěz Jan Železný.
(pte)

Podnikatel chce u Strážnice
postavit městečko sklípků

Nepodívala se Malá Eliška Macáková se narodila v neděli 53 vteřin po úderu půlnoci a je první letošní občánka Brna i kraje. Od primátora dostala zlatý
dukát, hejtman jí přinesl hračky. Přesto se v náruči své matky Terezy na politiky ani fotografy nepodívala.
BRNO Narodila se o osm vteřin později. Přesto je malá Eliška Macáková první občankou kraje i Brna.
Holčička, která ji jen o pár sekund
předběhla, totiž pochází ze Zlínského kraje, ačkoli se narodila ve
Vyškově.
Malou Elišku s její maminkou
včera ráno „přepadla“ delegace primátora s hejtmanem a několika fotografy. „Tak krásné dítě jsem už
dlouho neviděl. Doufám, že jí ta

krása i dnešní den přinesou pouze
štěstí,“ přál Elišce primátor Roman Onderka. Ten jí předal zlatý
brněnský dukát.
Eliška se narodila hned v první
minutě nového roku. „Kdybychom to plánovali, tak by se to nepovedlo. Termín jsme měli až 13.
ledna. Ale vzalo to takový spád, porod byl velice rychlý, takže jsme to
vůbec nečekali,“ popsala Eliščina
matka Tereza.

Svému prvnímu dítěti bude
jednatřicetiletá matka často zpívat. Před nástupem na mateřskou
dovolenou totiž zpívala v Národním divadle Brno. „Eliška bylo asi
jediné jméno, na kterém jsme se
s manželem dokázali shodnout,“
dodala matka, kterou mohli diváci
slyšet naposledy v opeře Nabucco
v Janáčkově divadle.
Hejtman Michal Hašek prvorodičce přinesl květinu. „Eliška do-

Foto: Anna Vavriková, MF DNES

stala malý kolotoč na postýlku.
A taky pozvání na únorové zasedání krajského zastupitelstva, kam
zveme všechny první občánky
z okresů. Tam dostane i finanční
dar,“ dodal Hašek.
Jen pětačtyřicet sekund po půlnoci se na Nový rok ve Vyškově narodila Hana Skripcová. I jí včera
hejtman popřál, ačkoli pochází ze
Zlínského kraje.
Michal Horák

STRÁŽNICE (hra) Tři desítky vinných sklípků chce na okraji Strážnice postavit podnikatel Josef Vavřík. Už se o to snaží více než šest
let a stálo ho to hodně času, peněz
i nervů. Zatím vybudoval jen rybník. Doufá však, že se projekt jednou konečně rozběhne a sklepy
s tradiční modrou obrovnávkou,
malovanými žúdry, lisovnou
a klenbeným sklepem si pak jeden
po druhém koupí zájemci.
Kdy se tak stane, ale podnikatel
netuší. Zatím je to tak, že kvůli budoucímu satelitnímu městečku
vinných sklípků skončil u soudu.
„Aby se projekt mohl uskutečnit, musel jsem před lety požádat
o změnu územního plánu. Ačkoli
nejsem sám, kdo má v lokalitě po-

zemek, město teď po mně chce čtyřiadvacet tisíc korun,“ říká Josef
Vavřík. Úředníci s tím ale nesouhlasí. „Změnu územního plánu
platí vždy ten, kdo si o ni zažádal,“
uvedla vedoucí strážnického stavebního úřadu Romana Okáníková.
Myšlence vybudování sklepů
strážnická starostka Renáta Smutná (KDU-ČSL) fandí. Má ale
k němu výhrady. „Je otázkou, zda
potřebujeme až takovou sérii sklepů,“ řekla Smutná.
„Strážnice dosud malé sklípky
postrádala. Každý takový krok
může vést ke zvýšení zájmu turistů
o region,“ uvedla šéfka Centrály
cestovního ruchu Jihomoravského
kraje Zuzana Vojtová.

Vystavte fotografie
na Rajče.net

Pohádky naruby Členové skautského oddílu Nibowaka

Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události na jihu Moravy,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet
a fotografie uložte do sekce Moje
fotozprávy. Další návody najdete
na www.navody.rajce.net.

z Boskovic zahráli komediální představení Harry Svettr,
Foto: Martin Roháček, mystics.rajce.net
chlapec na vysavaču.

Barbie na Špilberku Panenky v šatech
Svěcení vína Vinaři v Moutnicích pořádali žehnání

krásných jako sen se objevily na výstavě
Barbie na Špilberku.

mladého vína.
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